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Traficantes podem 
ter matado cabo 

eleitoral na Baixada

 Choque de ordem do TRE-RJ
enquadra propaganda irregular

Chefão ‘Mexicano’ do 
tráfico de Belford Roxo 
roda em mansão de luxo

Impeachment Bloqueio Execução Reajuste
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Um jornal de grande circulação
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rodou na região dos lagos

Hebert Queiroz também era conhecido como ‘El Chapo da Baixada’: traficante é apontado pela polícia como o responsável por implantar o tráfico na Favela da Palmeira

Fiscais do Tribunal Regional Eleitoral apreenderam material de campanha de candidatos que cometem excesso

Alan teria sido sequestrado, torturado e morto 

reprodução/polícia civil

reprodução/whatsappigor henriques/hora h

Em Belford Roxo, a promotora Maria Lúcia Winter, da 1ª Promotoria Criminal de Belford Roxo e da Promotoria 
Eleitoral, comanda uma operação para combater as irregularidades encontradas pelos fiscais. De acordo com 
Winter, um dos problemas mais recorrentes encontrados pelas equipes é o excesso de propaganda nos veículos. 

Senado decide hoje 
destino da presidente 
afastada Dilma Rousseff. 
É o dia ‘D’ da petista.

Justiça manteve bloquea-
das as contas do presidente 
de honra da Beija-Flor de Ni-
lópolis. Aniz Abrahão David.

Policial militar Márcio José 
Silva foi assassinado a tiros  
no bairro Coelho da Rocha, 
em São João de Meriti. 

Agência Reguladora de 
Energia e Saneamento Bá-
sico do Estado aprovou au-
mento nas tarifas da Cedae.

O bandido já estava sendo investigado pela polícia há três meses. Segundo a Polícia Civil, ele também fazia 
ligações com as comunidades de Acari e Amarelinho, no Rio, onde conseguiria a cocaína revendida depois.
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Erro popular

Prejudicial

existem vários ditos 
populares no Brasil, e 
muitos que são fala-
dos erradamente. Mui-
ta gente vive dizendo 
o ditado: “quem não 
tem cão caça com 
gato”. poucos sabem 
que na verdade o di-
tado diz: “quem não 
tem cão caça como 
gato”. ou seja? sozi-
nho, caçar como os 
felinos.

os seios de mulhe-
res que fumam ten-
dem a cair rapida-
mente, porque fumar 
destrói uma proteína 
chamada elastina, 
que dá elasticida-
de as mamas. Fumar 
aumenta o risco de 
efisema, bronquite, 
osteoporose, artrite, 
catarata, baixa den-
sidade óssea após 
menopausa e fratura 
nos quadris.

a foto tirada mostra uma pessoa usando ócu-
los sentada no banco de trás do carro, que a 
senhora chinnery imediatamente reconheceu 
como sendo sua mãe, cujo túmulo que ela ti-
nha acabado de visitar. um perito fotográfico 
determinou que a foto era verdadeira.

se você sofre desse mal, este é um bichinho 
que você não vai querer encontrar por acidente! 
conhecida como aranha-golias-comedora-de-
-pássaros, ela é nativa do norte da amazônia bra-
sileira, suriname, venezuela e guiana. a aranha 
ultrapassa o tamanho de 30 centímetros.

em 1959, Mabel chinnery foi visitar o túmulo 
de sua mãe em um cemitério britânico, quando 
tirou uma foto de seu marido, esperando sozinho 
no carro. quando a senhora chinnery revelou o 
filme, eles perceberam que seu marido não esta-
va esperando sozinho.

O fantasma do banco de trás II

Aracnofobia O fantasma do banco de trás

a paralisia do sono é um transtorno que ocor-
re logo ao adormecer ou ao acordar, que dura 
cerca de 2 a 5 minutos. durante a paralisia do 
sono o indivíduo desperta a sua consciência 
mas não consegue se movimentar causando 
angústia, medo e terror.

Paralisia do sono

um estudo realizado por neurologistas ca-
nadenses da universidade Mcgill demonstrou 
que a maconha é um excelente ‘remédio’ 
para a visão. devido a composição orgânica, 
que pode ser encontrada em plantas da famí-
lia das cannabaceae.

a china é o país mais inusitado do mundo. 
com seus costumes e leis complicadíssimas de se 
entender e seguir pra quem vai visitar ou morar 
no país. se você salvar uma pessoa que esteja 
se afogando, por exemplo, você pode ser preso. 
pois isso interfere no destino da pessoa.

‘Que morra afogado’

Gerente com experiência
restaurante na intendente Magalhães abre 

oportunidade para gerente com experiência na 
função em restaurante ou choperia e ensino supe-
rior completo. salário de r$ 2.000,00 e benefícios. 
interessados devem enviar currículo no corpo do 
email para administrativo@inovacaorh.com.br.

Assistende administrativo de farmácia
hospital renomado abre oportunidade para as-

sistente administrativo de farmácia com experiên-
cia na função administrativa em hospital. salário 
compatível com o mercado e vários benefícios. 
interessados devem enviar currículo no corpo do 
email para rhtalentos1000@gmail.com.

Vaga para gerente e-commerce
empresa no ramo de exportação abre oportuni-

dade para gerente e-commerce com ensino supe-
rior completo e fácio acesso a santo cristo. salário 
de acordo com o mercado e vários benefícios. inte-
ressados devem enviar currículo no corpo do email 
para recrutamento.claudiarh@gmail.com.

‘Inflação do aluguel’ acumula alta de 11,49%
o índice geral de preços – Mercado (igp-M) desa-

celerou de julho para agosto, passando de 0,18% para 
0,15%, segundo a Fundação getulio vargas (Fgv). a 
taxa é a menor desde agosto de 2014, quando re-
cuou 0,27%. no ano, até agosto, o indicador acumula 
alta de 6,25%, e em 12 meses, de 11,49%.

Brasil tem mais de 206 milhões de habitantes
o instituto Brasileiro de geografia e estatística 

(iBge) publicou ontem, no ‘diário oficial da união’, 
a estimativa da população brasileira, na qual 
aponta que o Brasil tem 206.081.432 habitantes. em 
agosto de 2015, o mesmo levantamento estimou a 
população, à época, em 204.450.649.

Dólar sobe aguardando julgamento de Dilma
o dólar passou a subir ante o real ontem, man-

tendo a tendência vista na véspera, com opera-
dores à espera da conclusão do julgamento do 
impeachment da presidente afastada dilma rous-
seff. Às 13h39, a moeda norte americana subia 
0,55%, vendida a r$ 3,2501.

Santa erva

restaurante

empresa contrata

moraDIa

moeDa amerIcana

A maior pérola do mundo!

Santa erva II
utilizando técnicas de análise de ressonân-

cia, verificou-se que os compostos aumentam 
a atividade das células neuronais da retina, as-
sim aumentando a sensibilidade da visão de 
animais, que conseguiram reconhecer objetos 
escuros com pouca luz.

hospItal

populaÇÃo

curto e curioso

um pescador das Filipinas resolveu, sem mais nem menos, procurar as autoridades 
do país para entregar uma super pérola raríssima, que se tiver sua autenticidade 
confirmada, pode valer mais de 100 milhões de dólares! a descoberta aconteceu 
na cidade de puerto princesa, e a ‘super pérola’ pesaria cerca de 30 quilos, com 
aproximadamente 30 centímetros de largura e 67 centímetros de comprimento. Mais 
curioso ainda é que o humilde pescador guardou esse tesourou debaixo de sua 
cama por cerca de dez anos, e afirmou que ficou com a pérola esse tempo todo 
porque a considerava seu amuleto de boa sorte. algumas imagens da pérola gigan-
te foram postadas na internet por um oficial de turismo do país, e agora as autori-
dades esperam que especialistas se interessem em examinar a joia, que se tiver sua 
autenticidade confirmada, deve bater um novo recorde. atualmente a maior pérola 
do mundo é a ‘lao tzu’, também encontrada nas Filipinas, que pesa 6,4 quilos.

Patroa no comando 
conhecedora da fama do marido de ‘pu-

lador de cerca’, a esposa precavida de um 
candidato a vereador em duque de caxias re-
solveu assumir o comando quando o assunto é 
contratar a mulherada para trabalhar na cam-
panha.

Político garanhão
não é pra menos. na eleição passada, a pa-

troa teria tido um trabalhão para afastar qual-
quer possibilidade de aproximação do político 
garanhão com as funcionárias mais assanhadas. 

Flagra no safado
as más línguas dizem que ela teria flagrado o 

marido no maior amasso com uma loura con-
tratada para segurar bandeira da campanha 
durante o dia, mas, à noite ela gostava mesmo 
era de segurar outras coisas do patrão. a espo-
sa do político já mandou a letra: caso ele tenha 
qualquer contato, ela bate o martelo da separa-
ção. 

Jogando sujo 
um político da Baixada decidiu adotar o jogo 

sujo em sua campanha eleitoral para a reeleição. 
põe sujo nisso! dessa vez, ele desceu até o mais bai-
xo nivel na tentativa de denegrir a imagem de um 
velho adversário político. 

Assim não vale!
ele teria usado as redes sociais para espalhar fal-

sas informações sobre o opositor e, assim, prejudicar 
um outro candidato que concorre a uma cadeira 
na câmara. agora a calúnia virou caso de polícia 
e o político sujo terá que responder criminalmente. 

Passado sujo 
nas redes sociais o político em questão já foi cha-

mado até de bandido. corre na boca miúda que 
o moço será  investigado por ‘plantar’ falsas infor-
mações. 



Choque de ordem eleitoral 
nas ruas de Belford Roxo
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Câmara muniCipal de belford roxo

 Telhado de vidro 

Joyce mendes

editoriahorah@ig.com.br

Promotoria realiza intensa fiscalização no combate a propaganda irregular cometida por candidatos.

A operação aconteceu na Avenida Joaquim da Costa Lima, na altura do bairro Wona, e contou com o apoio do 39º BPM (Belford Roxo) e a participação de agentes de trânsito

Justiça do RJ mantém bloqueio 
de contas de Aniz Abraão David

Flávio Bolsonaro volta 
à campanha eleitoral

O bloqueio das contas foi determinado pela 6ª Vara Federal 

igor henriques / hora h

Candidatos devem obedecer distância 

a Justiça eleitoral 
está fechando 
o cerco contra 

os abusos cometidos 
pelos candidatos du-
rante a campanha 
rumo às eleições no 
dia 2 de outubro. em 
Belford roxo, a pro-

motora Maria lúcia 
winter, da 1ª promoto-
ria criminal de Belford 
roxo e da promoto-
ria eleitoral comanda 
uma operação para 
combater as irregula-
ridades encontradas 
pelos fiscais. 

de acordo com 
winter, uma das irre-
gularidades mais re-

as equipes de fis-
calização apontam 
outra irregularida-
de muito recorrente. 
em muitos pontos, os 
partidos estão bur-
lando a regra de 

manter a distância 
de 50 metros entre 
uma propaganda e 
outra do mesmo can-
didato e de 10 me-
tros para candidatos 
diferentes. 

“estamos obser-
vando que o pessoal 
de campanha está 
criando uma aglo-
meração proibida 
por lei. iniciamente, 
estamos apenas no-

tificando os respon-
sáveis. Mas, em caso 
de reincidência, apli-
caremos a multa e 
apreenderemos o 
material de campa-
nha”, disse a promo-

tora. 
durante a fiscaliza-

ção, os agentes apre-
enderam um carro 
de som dirigido por 
um adolescente que 
fazia propaganda 

para um candidato. 
o carro estava com 
a vistoria atrasada 
desde 2012 e sem 
placa. o carro foi 
apreendido e o po-
lítico notificado. 

elisa de souza / g1

correntes encontra-
das pelas equipes é 
o excesso de propa-
ganda nos veículos. 
pelas regras, é per-
mitido somente dois 
adesivos em cada 
uma das portas, além 
de uma película no 
vidro traseiro. 

a operação acon-
teceu na avenida Jo-

aquim da costa lima, 
na altura do bairro 
wona, e contou com 
o apoio do 39º Bata-
lhão de polícia Mili-
tar de Belford roxo 
e a participação de 
agentes de trânsito 
do município e de 
fiscais do tribunal re-
gional eleitoral do rio 
de Janeiro (tre-rJ). 

POLuiçãO sOnORA 
A TOdO VAPOR 

segundo a promo-
tora, a primeira prin-
cipal reclamação 
da população é em 
relação a poluição 
sonora: os carros ul-
trapassam o horário 
das 22 horas, que 
é o permitido pelo 
tre-rJ, e só circulam 

com o som alto. 
“também estou 

muito impressionada 
com o grande nú-
mero de placas fi-
xadas em postes de 
iluminação pública 
em todo o município. 
todos os dias regis-
tramos esse tipo de 
ocorrência”, afirmou 
Maria lúcia. 

o tribunal regional Fe-
deral da 2ª região (trF2) 
manteve, por unanimida-
de, o bloqueio das contas 
do presidente de honra da 
escola de samba Beija-Flor, 
aniz abrahão david, o aní-
sio, e de sua mulher, Fabí-
ola oliveira david. a corte 
ordenou a medida seguin-
do o parecer do Ministério 
público Federal (MpF).

anísio, investigado na 
operação Furacão e con-
denado a 48 anos de pri-
são em primeira instância, 
é apontado como um dos 
líderes de uma quadrilha 
que explorava ilegalmente 
bingos e máquinas caça-
-níqueis no rio de Janeiro.

a decisão foi estendi-
da às contas de Fabíola 
devido à suspeita de que 
contenham recursos de 
seu marido, pois segundo 
a receita Federal ela tem 
movimentação patrimonial 
incompatível com a renda 
declarada e não atestou 
que exerce atividade re-
munerada.

o bloqueio das contas 

foi determinado pela 6ª 
vara Federal criminal do 
rio de Janeiro, sob a ale-
gação de que a defesa 
não conseguiu comprovar 
a origem lícita dos valores 
depositados.

a defesa do casal tinha 
pedido a liberação das 
contas alegando má fun-
damentação da decisão 
judicial e origem lícita dos 
recursos, que seriam fru-
to de aluguéis de imóveis. 
em seu parecer, contudo, 
a procuradoria regional 
da república da 2ª região 

afirmou que não se pode 
confundir a concisão da 
decisão judicial com au-
sência de fundamentação.

“não tendo os acusados 
apresentado documentos 
idôneos que justificassem 
a origem lícita dos valores, 
não há razão para que 
seja deferido o pedido de 
liberação”, argumentou a 
procuradora silvana Bati-
ni, que acrescentou que 
o fato de Fabíola não ter 
acusação contra si não 
torna legais os recursos em 
sua conta.

o candidato à pre-
feitura do rio Flávio 
Bolsonaro (psc) vol-
tou ontem à agenda 
de sua campanha, 
depois de ter passa-
do mal durante de-
bate na última quin-
ta-feira. durante a 
manhã, o candidato 
andou pelo largo da 
carioca, no centro, 
onde conversou com 
eleitores e pareceu 
recuperado.

“eu estou fazendo 
os exames ainda, o 
que eu senti ali foi 
um mal-estar, uma 
queda de pressão, 
eu estava realmente 
desidratado. a prin-
cípio foi isso”, disse 
ele, acompanhado 
de seu pai, Jair Bolso-
naro, a mãe e o seu 
irmão. “comecei a 
ter aquele mal estar 
repentino. É estranho, 
porque eu nunca 
tive isso. por via das 
dúvidas, vou levar a 
minha garrafinha de 

água no próximo de-
bate.”

Flávio falou que de-
seja criar a secretaria 
de empreendedoris-
mo e desburocratiza-
ção.

“para que todos 
os segmentos dessa 
área, empreendedo-
rismo, vendas, comér-
cio possam ter mais 
liberdade para criar 
mais empregos. prin-
cipalmente os micro 
e pequeno empresá-

rios que movem esse 
país”, afirmou.

o candidato afir-
mou que para criar 
a secretaria os recur-
sos virão do corte de 
pastas existentes. ele 
afirma que pretende 
diminuir de 29 para 18 
o número de secreta-
rias: muitas serão extin-
tas e outras fundidas. 
Bolsonaro disse ainda 
que pretende cortar 
em 20% o número de 
cargos políticos.

A família Bolsonaro compareceu à agenda de campanha

divulgação
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o dj Marlboro está com um proje-
to voltado às comunidades de nova 
iguaçu. um curso de dJ 100% gratuito 
em um ônibus itinerante. as incrições 
começaram na última segunda. são 
96 vagas para jovens de 12 a 21 anos.

a mensagem co-
locada no verso dos 
santinhos, que orien-
ta a população a jo-
gar o material no lixo, 
parece pouco ex-
pressivo para quem 
recebe, mas é de 
uma importância fun-
damental para man-
ter a cidade limpa. 

o vereador de 
campos dos goyta-
cazes e candidato 
à reeleição ozéias 
Martins (psdB) foi 
preso em flagrante, 
na tarde da última 
segunda-feira, acu-
sado de corrupção 
eleitoral e compra 
de votos.

com o início da campanha eleitoral, um velho pro-
blema começa a surgir: a poluição visual nas ruas. o 
material de campanha dos candidatos, distribuído de 
forma intensa vai direto para as vias públicas.

o ex-presidente lula tem reiterado à ‘pupila’ dilma 
rousseff que, mesmo que não reverta votos e derrube 
o impeachment, o depoimento dela será “um divisor de 
águas” na história do pt. 

Acusação Falta educação 

Campanha suja Aliados 

Eles disseram... nós publicamos!
“Com certeza Lula está articulando, todo mundo está articulando, o processo está dinâmico, o im-

pacto dessa fala de dilma com certeza vai ter resultado aqui nas articulações no senado também”. 
lindbergh Farias (pt-rJ) disse estar convicto que lula, estava tentando mudar votos no julgamento.

os candidatos à prefeitura do rio e 
da câmara de vereadores devem in-
formar em 48 horas os nomes e docu-
mentos oficiais de identidade de todo 
o pessoal contratado e dos voluntários 
que atuam nas campanhas.

o Ministério público eleitoral usará 
as informações para cruzar dados na 
fase da prestação de contas de cam-
panha. Já o tre, durante a fiscalização 
nas ruas, fará comparativos em caso 
de irregularidades.

direto ao ponto

as dúvidas são muitas e a única certeza é 
de que existem candidatos que estão abu-
sando do poder econômico e dos meios de 
comunicação social, realizando gastos típicos 
de campanha e prejudicando seus concor-
rentes em período vedado. como essa é a 
primeira eleição diante do novo cenário jurí-
dico, aguardemos para ver como os tribunais 
regionais e o tribunal superior eleitoral inter-
pretarão essas “queimadas de largada”. 

Educação Projeto Despedida 
a prefeitura de são João 

de Meriti inaugurou na última 
segunda-feira, a escola Mu-
nicipal José luiz viviani gon-
çalves, no bairro grande rio. 
essa é a 60ª unidade escolar 
totalmente reformada e en-
tregue pelo governo.

a secretaria de Meio am-
biente, agricultura e abaste-
cimento de duque de caxias 
está implementando na zona 
rural do município, no quarto 
distrito, o projeto de produção 
agroecológica integrada e 
sustentável (pais). 

o secretário de segurança 
do estado do rio, José Maria-
no Beltrame deixa o governo 
após dez anos no cargo. a 
saída está prevista para en-
tre os dias 20 e 30 de setem-
bro. agora ele será consultor 
do mercado privado. 

Fiscalização 

Campanha 
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brasília

a crise começou a afetar a edu-
cação na Baixada. segundo alguns 
alunos do colégio estadual comen-
dador soares, em nova iguaçu, a 
escola está com problemas na me-
renda e estruturais há algum tempo.

Abuso de poder nas eleições 2016 

cinco meses após a 
divulgação de uma 

lista com cerca de 300 
nomes de políticos que 
teriam recebido da ode-
brecht recursos suposta-
mente não declarados 
para a campanha eleito-
ral de 2012, entre eles os 
prefeitos de rio das ostras 
e Macaé, alcebíades sa-
bino dos santos (psdB) e 
aluizio dos santos Junior, o 
dr. aluizio (pMdB), o nome 
do prefeito macaense 
voltou a ser citado por 
doação feita por investi-
gados na operação lava 
Jato na mesma campa-
nha, mas desta vez o re-
passe aparece como de-
clarado nominalmente à 

Maior doador da campanha de 
Aluizio é citado na Lava Jato

Justiça eleitoral.
de acordo com a pres-

tação de contas da cam-
panha do então candi-
dato a prefeito pelo pv, 
o empresário Marcos an-
tônio cahu lauria, um ex-
-funcionário da petrobras 
com atuação em Macaé, 
foi o maior doador pessoa 
física para aluizio naquele 
ano, tendo repassado r$ 
195 mil em duas remessas, 
uma de r$ 180 mil no dia 
31 de agosto de 2012 e 
outra de r$ 15 mil em 13 
de setembro, conforme 
consta na quinta folha da 
declaração de doadores 
para campanha de alui-
zio do santos Junior na-
quele pleito.

Bornier quer aliar educação à saúde
políticas púBlicas 

O prefeito de Nova Iguaçu anunciou para eleitores, que o seu próximo 
governo vai investir pesado na construção de creches, por toda a cidade.

antonio carlos
editoriahorah@ig.com.br

Cardozo afirma que Dilma será absolvida

o principal aces-
so de um dos bairros 
mais populosos de 
nova iguaçu está de 
cara nova. o pórtico, 
localizado na pra-
ça do bairro e na es-
trada de Madureira 
ganhou pintura nas 
cores branco e ver-
melho que destacam 
suas formas em estilo 
colonial. a iniciativa 
de revitalizar a obra 
partiu de um grupo 
de amigos que lutam 
pelo crescimento de 
cabuçu. então, ‘se-
jam bem-vindos’. 

deputado federal Aluizio foi para as ruas 

divulgação

em discurso duro 
para finalizar a defesa 
de dilma rousseff no 
julgamento do impea-
chment, o ex-ministro 
José eduardo cardozo 
se emocionou, afirmou 
que, caso seja condena-
da, a petista será absol-
vida pela história e aca-
bou a fala de mais de 
uma hora sendo aplau-
dido por boa parte dos 
parlamentares presentes 
senado Federal, inclu-
sive pelo presidente da 
casa e ex-aliado do par-
tido dos trabalhadores, 
renan calheiros, ontem.

em seu discurso, fei-

to na sequência ao da 
acusação, cardozo vol-
tou a reforçar a tese da 
defesa de que o então 
presidente da câmara 
dos deputados, eduardo 
cunha (pMdB-rJ), acatou 
a abertura do processo 

Entrada de cara nova em Cabuçucomo forma de retaliar 
a petista após o partido 
dos trabalhadores deci-
dir votar contra ele no 
processo do conselho 
de Ética e decoro par-
lamentar que busca sua 
cassação.

Bornier em maratona de campanha à reeleição em ruas de nova iguaçu

ap photo

José Eduardo Cardozo: atuação que vem sendo elogiada 

antonio carlos/hora h

geraldo Magela/agência senado

o prefeito de nova 
iguaçu, nelson Bor-
nier, anunciou para 

eleitores, neste fim de se-
mana, que o seu próximo 
governo vai investir pesado 
na construção de creches, 
por toda a cidade, para 
integrar o atendimento so-
cial à educação e à saú-
de. “vamos garantir o direi-
to da mulher de disputar o 
mercado de trabalho, dei-
xando seu filho bem acolhi-
do e seguro”, disse.

candidato do pMdB, na 
coligação ‘a mudança vai 
continuar’, que congrega 
17 partidos, Bornier abriu a 

maratona de campanha à 
reeleição, neste fim de se-
mana, percorrendo cerca 
de 200 quilômetros, ao lon-
go da cidade, entre sexta-
-feira e domingo.

em todos os discursos, 
Bornier disse que encontrou 
a cidade de nova igua-
çu falida, com a saúde e 
educação sucateadas. “o 
hospital da posse não saía 
do noticiário negativo, no 
rádio jornal e televisão”, 
lembrou, frisando que hoje, 
a posse é a unidade médi-
ca de pronto atendimento 
que melhor atende na re-
gião Metropolitana do rio 
de Janeiro.

“só não estamos melhor, 

porque temos que atender 
à população de cidades 
vizinhas, onde não há hos-
pital e nem maternidade. 
todo mundo corre para 
nova iguaçu, por ser a me-
lhor opção, na Baixada Flu-
minense, para quem preci-
sa de socorro.”, frisou.

o prefeito contabilizou 
ainda as 35 clínicas da 
Família e 14 novas escolas 
públicas que estão sendo 
entregues à população 
nesses três anos e meio de 
governo, além da reinau-
guração da Maternidade 
Mariana Bulhões, onde já 
nasceram mais de 15 mil 
bebês somente nos últimos 
dois anos.
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Felipe rodrigues/a voz da cidade

Motoristas reclamam da péssima 
situação das passagens de nível

sul fluminense

Joyce mendes

editoriahorah@ig.com.br

Desnível em Barra Mansa tem trazido vários prejuízos a usuários da via.

Computadores em desuso estão sendo recolhidos

usuários reclamam dos diversos prejuízos causados pelo desnível

reprodução

divulgação

uma passagem de ní-
vel localizada entre 
as ruas duque de 

caxias e alberto Mutel, 
no centro de Barra Man-
sa, tem causado muita 
dor de cabeça a motoris-
tas da região. isso porque 
o lugar está com muitas 
ondulações e buracos. os 
motoristas apontam que 
a situação além de cau-
sar incômodo ao trafegar 
pela passagem, prejudica 
também os veículos.
para o motorista aposen-
tado antônio carlos silva, 
de 68 anos, o lugar deve-
ria possuir um asfalto de 
borracha, que, segundo 
ele, é mais resistente. “eles 
usam o asfalto normal e 
com a trepidação que o 

trem provoca faz com que 
o asfalto não aguente mui-
to tempo. está bem ruim 
em todas as passagens, as-
sim como em vários pontos 
da cidade. eu já quebrei 
amortecedor por causa de 
buracos”, relatou.

MAnuTEnçãO PRECáRiA
de acordo com o moto-
rista Fernando gonçalves, 
de 22 anos, todo ano as 
ferrovias fazem a manu-
tenção no local, mas a du-
rabilidade do trabalho é 
curta. “eles arrumam e fica 
ótimo, por dois meses, de-
pois retorna o problema. 
ali é ruim para atravessar 
com qualquer veículo, até 
mesmo a pé. esses dias 
estava com uma pessoa 
operada no carro e nem 
passei pelo local, dei a 
volta e fui pelo viaduto 

para não ficar balançan-
do muito”, relatou.
o taxista luiz Fernando 
torres, 40 anos, enumerou 
os danos que esses pro-
blemas podem causar aos 
veículos. de acordo com 
ele, as trepidações fazem 
com que o amortecedor 
e as molas quebrem, entre 
outros itens. “passa muito 
peso. trens, carros pesa-
dos. a manutenção feita 
pelos responsáveis dura 
pouco tempo. deveria ser 
utilizado um asfalto mais 
resistente. está com mui-
tos buracos”, declarou.
a assessoria de imprensa 
da Mrs logística foi pro-
curada para saber sobre 
a situação e o que pode 
ser feito, mas a empresa 
não havia respondido até 
a publicação desta re-
portagem.

UniFOA segue com ação de 
descarte em Volta Redonda

com o objetivo de dar 
fim correto ao lixo eletrô-
nico, acreditando que a 
questão contribui para 
um mundo melhor, o pro-
jeto de descarte e reuso 
de resíduos tecnológicos 
da agenda ambiental, 
do centro universitário 
Fundação oswaldo ara-
nha (uniFoa), segue até o 
próximo dia 9 no campus 
três poços, local onde se 
encontram os computa-
dores em desuso da insti-
tuição. a ação teve início 
no dia 2 de agosto.
responsável pela divisão 
de informática da uni-
dade de ensino, Marcelo 
passos afirmou que ações 
como essa são essenciais 
para a conscientização 
ambiental de todos. “esta 
ação é extremamente 
relevante para a Foa/
uniFoa, que tem a preo-
cupação e o compromis-

so ambiental como forma 
de evitar contaminação 
dos solos, lençóis freáticos 
e o compromisso com a 
natureza”, disse.
além das questões supra-
citadas, Marcelo também 
salientou o objetivo do 
projeto, que é fazer com 
que tais materiais descar-
tados sejam destinados a 
quem tem competência 
para tratá-los. “o intuito é 

buscar alternativas para 
o descarte dos produtos 
tecnológicos que se tor-
nam inúteis para as em-
presas e indivíduos sob 
aspectos e fatores que re-
presentem um potencial 
impacto ambiental em 
todas as atividades diárias 
da sociedade, incentivan-
do assim à conscientiza-
ção ambiental”, concluiu 
o responsável.

Santa Casa de Resende tem 
pronto atendimento 24 horas

o pronto-socorro 
da santa casa de 
Misericórdia de re-
sende, que antes 
funcionava das 8h 
às 17h, agora funcio-
na 24 horas por dia, 
com um médico por 
plantão. a mudança 
entrou em vigor na 

última segunda-feira.
o local realiza atendi-
mentos emergenciais 
e tem uma média de 
30 pacientes por dia. 
com a ampliação do 
horário, a prefeitura 
estudará a necessi-
dade de mais profis-
sionais para atender 

possíveis demandas. 
serão beneficia-
dos moradores dos 
bairros lavapés, 
vicentina, surubi, 
vila verde, alto dos 
passos e região. a 
santa casa de Mi-
sericórdia fica no 
bairro lavapés.

O Local prioriza casos de emergências e atende 30 pacientes por dia

Centro de Infância apresenta 
novo projeto em Três Rios

o centro de apoio 
operacional das pro-
motorias (cao) de 
Justiça da infância 
e da Juventude e a 
promotoria de Justi-
ça de Família, infân-
cia e Juventude de 
três rios apresenta-
rão, no dia 12 de se-
tembro, na sede do 
MprJ em três rios, o 
sistema “quero uma 
Família”. o evento 
tem como objetivo 
fomentar a adoção 
tardia e é destinado 
aos habilitados ao 
apadrinhamento.
além das famílias 
que adotaram crian-
ças tardiamente, 
também foram con-
vidadas equipes téc-
nicas formadas por 
assistentes sociais e 

psicólogos lotadas 
nos Fóruns da região 
e nos abrigos, bem 
como os coordenado-
res das casas de aco-
lhimento.

Piraí inicia obras sobre o 
córrego Botafogo na Dutra

a ccr novadutra ini-
cia uma nova etapa das 
obras de modernização 
da ponte sobre o cór-
rego Botafogo, localiza-
da no km 238,7 da pista 
sentido são paulo da via 
dutra, em piraí, no sul Flu-
minense. hoje, a conces-
sionária interditará a faixa 
da direita no local. a im-

plantação da nova con-
figuração do trânsito está 
prevista para acontecer 
a partir das 8h e, em caso 
de chuva ou mau tempo, 
poderá ser adiada ou in-
terrompida.
com as intervenções, o trá-
fego da rodovia fluirá pela 
faixa da esquerda, limita-
da em 3,50 metros. para 

além da apresenta-
ção do sistema, pesso-
as que passaram pela 
experiência da ado-
ção tardia contarão 
suas histórias de vida.

O evento tem como objetivo fomentar a adoção tardia

divulgação

orientar os motoristas, a 
ccr novadutra implan-
tará sinalização especial 
com placas e pintura de 
faixas. a concessionária 
solicita aos motoristas que 
mantenham a atenção e 
que respeitem os homens-
-bandeira e a velocidade 
no trecho em obras, que 
será de 60 km/h.

Sindicato em Volta Redonda coloca em 
votação proposta apresentada pela CSN

o sindicato dos Meta-
lúrgicos colocou em vo-
tação ontem a proposta 
apresentada pela csn 
sobre o acordo coleti-
vo. o escrutino secreto 
aconteceu das 6 às 18 
horas, na praça Juarez 

antunes, na vila santa 
cecília.
“desde a crise de 2008, 
o sindicato não sentava 
para negociar com o 
presidente da csn. como 
as negociações do acor-
do coletivo não estavam 

avançando, para buscar 
uma saída para o impas-
se em são paulo, junto 
ao presidente e diretoria 
executiva da empresa” 
contou silvio campos, 
presidente do sindicato 
dos Metalúrgicos. 
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Presos tentam fugir de Bangu

PM é executado a tiros 
dentro de casa em Meriti

Polícia 

antonio carlos 

editoriahorah@ig.com.br

Enteado do policial também foi baleado e socorrido com vida em Coelho da Rocha

o policial militar 
Márcio José 
silva de Men-

donça, de 47 anos, 
foi morto na noite da 
última segunda-feira 
no Bairro coelho da 
rocha, em são João 
de Meriti. de acordo 
com a polícia civil, 
ele foi atacado a ti-
ros dentro de casa, 
juntamente com o 
enteado.

segundo a divisão 
de homicídios da 
Baixada Fluminense 
(dhBF), os criminosos 
armados invadiram 
a casa do militar, ati-
raram contra ele e o Márcio teria reagido à ação dos marginais porque eles afirmaram que iriam assaltar a casa da mãe dele, ao lado.

enteado, e fugiram 
roubando pertences 
do imóvel. Márcio 
teria reagido à ação 
dos marginais por-
que eles afirmaram 
que iriam assaltar a 
casa da mãe dele, 
que fica ao lado.

o policial chegou 
a ser socorrido, mas 
não resistiu. o ente-
ado foi levado para 
o hospital de sa-
racuruna, onde foi 
submetido a cirurgia. 
o estado de saúde 
dele não foi informa-
do. a morte de Már-
cio José faz número 
de policiais mortos 
no estado chegar a 
71. 

reprodução

PM é morto com tiro na boca  
este foi o segun-

do pM assassinado 
em são João de 
Meriti em dois dias. 
na noite do último 
sábado, um militar 
lotado no 21º BpM 
(são João de Me-

riti) morreu após ser 
baleado por margi-
nais enquanto che-
cava uma denúncia 
próximo à via light.

o sargento identi-
ficado como henri-
que Martins foi atin-

gido próximo à via 
light, no momento 
em que, junto com 
sua patrulha, che-
cava uma denún-
cia. de acordo com 
a polícia Militar, a 
equipe foi acionada 

para ir até o local 
para recuperar um 
veículo que teria 
sido roubado.

na ação, os pMs 
foram surpreendidos 
por marginais que 
atiraram e atingiram 

O marginal transportava centenas de pinos de cocaína, maconha e ‘cheirinho da loló’.

Criminosos fazem plano 
de fuga desenhado à mão 

de acordo com os policiais, trata-se de uma possível tentativa de resgate de preso.

divulgação

Com os marginais foram encontrados produto de roubo e 

divulgação 

divulgação / prF

PRF apreende carregamento 
de entorpecentes na BR-116

o sargento. ele che-
gou a ser levado ao 
posto de assistência 
Médica (paM) de 
são João de Meriti, 
mas não resistiu aos 
ferimentos. ainda 
não há informações 

de criminosos pre-
sos ou feridos. o 
sepultamento do 
primeiro sargento 
aconteceu no ce-
mitério Jardim da 
saudade, em sula-
cap. 

um homem de 35 
anos foi preso pela po-
lícia rodoviária Federal 
(prF), suspeito de tráfi-
co de entorpecentes, 
em uma abordagem na 
rodovia rio-teresópolis 
(Br-116), em Magé, na 
região Metropolitana do 
rio, ontem. ele transpor-
tava centenas de pinos 
de cocaína, maconha 
e ‘cheirinho da loló’. os 
entorpecentes seriam re-
vendidos em Minas ge-
rais, de acordo com o 

suspeito.
os policiais faziam uma 

ronda na rodovia, quan-
do suspeitaram do mo-
torista de um gol branco 
e decidiram abordá-lo. 
ao revistarem o carro, 
encontraram duas saco-
las plásticas embaixo do 
banco do motorista. den-
tro delas, havia 475 pinos 
de cocaína, cinco trouxi-
nhas de maconha e dois 
frascos de ‘cheirinho da 
loló’.

o homem disse ter 

pago r$ 10 em cada 
pino de cocaína e r$ 
50 por trouxinha de ma-
conha, em uma comu-
nidade de Bonsucesso, 
na zona norte do rio. ele 
contou ainda que reven-
deria as drogas em leo-
poldina, Minas gerais.

a ocorrência foi enca-
minhada à 66ª dp (pia-
betá), onde o suspeito foi 
indiciado por tráfico de 
entorpecentes. a pena 
varia de 5 a 15 anos de 
reclusão.

quatro presos ten-
taram fugir da ca-
deia pública pedro 
Melo, no complexo 
penitenciário de ge-
ricinó, em Bangu, na 
zona oeste do rio, 
na madrugada de 
da última segunda-
-feira. eles chamaram 
um agente peniten-
ciário pedindo aten-
dimento médico e o 

renderam usando a 
réplica de uma arma.

segundo a secreta-
ria de administração 
penitenciária (seap), 
os presos chegaram 
a trocar de roupa, 
mas foram intercep-
tados na portaria e 
não ofereceram re-
sistência.

os presos identifi-
cados como douglas 

da rosa garcia, eli-
seu paim dos santos, 
Fábio de souza go-
mes e Marlon di pá-
dua rodrigues lima, 
foram encaminhados 
para a penitenciária 
laércio da costa pe-
legrino (Bangu 1), no 
complexo de gerici-
nó.

o caso foi registra-
do na 34ª dp (Bangu).

agentes da secreta-
ria de estado de admi-
nistração penitenciária 
(seap) investigam um 
possível plano de fuga 
de detentos do institu-
to penal Benjamin de 
Morais Filho, uma das 
unidades do complexo 
penitenciário de gerici-
nó. na cela de um de-
les, foi encontrado na 

manhã do último dia 17, 
durante uma revista de 
rotina, um mapa do lo-
cal onde está localizado 
o Fórum regional da ta-
quara, em Jacarepaguá, 
na zona oeste do rio.

o esboço feito à mão, 
de acordo com os po-
liciais, trata-se de uma 
possível tentativa de res-
gate de preso. É possível 

ver no desenho a rua 
professora Francisca pi-
ragibe, na altura do su-
permercado extra, além 
de setas indicando os 
sentidos para Madurei-
ra e realengo. segundo 
as últimas informações, 
as investigações ainda 
estão em andamen-
to pela inteligência da 
seap. 

Bandidos tentam subornar policiais 
policiais do 20° Bata-

lhão de polícia Militar 
(Mesquita) prenderam 
dois homens na estra-
da Federal de tinguá, 
em vila de cava, nova 
iguaçu. segundo infor-
mações, os agentes re-
alizavam patrulhamento 
de rotina pela localida-
de quando dois homens 
passaram em uma mo-
tocicleta com atitude 
suspeita.

os pMs realizaram a 
abordagem e com eles 
foram encontrados um 
revólver calibre 38 e 

nove munições intactas. 
os detidos ofereceram a 
quantia de r$ 600 e dois 
relógios para que não fos-
sem levados à delegacia. 
a guarnição deu voz de 

prisão por tentativa de 
suborno. os detidos não 
tiveram seus nomes di-
vulgados e foram leva-
dos para a 53º dp (Mes-
quita).
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Cabo eleitoral teria sido morto 
por traficantes de Belford Roxo

a polícia Federal in-
formou que está aju-
dando a polícia Ju-
diciária de portugal 
na identificação dos 
corpos das brasilei-
ras achadas mortas 
dentro de um poço, 
em cascais, no país 
lusitano. de acordo 
com o delegado ro-
berto câmara, da su-
perintendência da pF 
em Minas gerais, que 
apura o caso, já foi 
solicitado às famílias 
informações e mate-
riais que possam agi-
lizar a identificação 
dos corpos das víti-
mas: as irmãs minei-
ras Michele santana 
Ferreira, de 28 anos, 
que estava grávida, 
e lidiana neves san-
tana, de 16, e a ami-
ga delas, a capixaba 
thayane Milla Men-
des, de 21. nenhum 
suspeito foi preso até 

o momento.
“estamos auxiliando 

a polícia portuguesa. 
Já mandamos carac-
terísticas físicas, como 
informações sobre ta-
tuagens, aparelhos 
dentais e coletamos 
materiais. a previsão 
é que as autópsias 
acontençam hoje”,  
explicou câmara.

o delegado disse 
ainda que estão sen-
do resolvidas questões 

Michele, Lidiana e Thayane moravam em Portugal

burocráticas para 
que o suspeito pelo 
crime, dinai gomes, 
que era companhei-
ro de Michele, seja 
chamado para ser 
ouvido pela polícia 
novamente. ele esta-
ria no Brasil, segundo 
câmara, e por ser 
brasileiro não pode 
ser extraditado para 
portugal, caso res-
ponda pelo triplo ho-
micídio.

PF ajuda na identificação de corpos

Relatos nas redes sociais dizem que corpo ainda pode estar no local. 

reprodução / plantão policial

os currais elei-
torais, regiões 
demarcadas 

e dominadas por de-
terminados grupos, 
neste caso traficantes 
e milicianos, podem 
representar uma ame-
aça à paz na campa-
nha eleitoral. em Bel-
ford roxo, bandidos 
fortemente armados 
teriam abordado a 

equipe do candidato 
a vereador alex Mar-
tins da silva, o alex do 
gás (pMdB), sua espo-
sa e um outro jovem, 
identificado como 
alan Moreira. 

um áudio que rela-
ta detalhes de como 
aconteceu a aborda-
gem e a sequência 
dos fatos circula nas 
redes sociais. a divi-
são de homicídios da 
Baixada Fluminense 

(dhBF) investiga o caso 
que teria ocorrido na 
madrugada da última 
segunda-feira na co-
munidade roseiral. 

ainda de acordo 
com os relatos, o polí-
tico nada sofreu, mas 
sua esposa foi agre-
dida. os bandidos 
sequestraram alan 
porque os traficantes 
o teriam confundido 
com um policial militar. 
o jovem foi torturado 

e executado. o corpo 
do rapaz ainda esta-
ria no alto da comu-
nidade porque a qua-
drilha, segundo uma 
fonte, cobrou resgate 
à família para retirar o 
cadáver. 

quem tiver informa-
ções que possam aju-
dar nas investigações 
pode ligar para o dis-
que-denúncia (2253-
1177) ou pelo whatsa-
pp (968-021-650). Alan teria sido confundido com policial militar 

Suposto ladrão roda em Caxias 

policiais do 15º BpM 
(duque de caxias) 
prenderam na tarde 
da última segunda-
-feira, durante patru-
lhamento de rotina no 
Jardim gramacho, um 
suspeito identificado 
como willian guilher-
me. com ele, foram 
apreendidos vários ob-

jetos das vítimas. 
segundo o batalhão, 

os agentes foram acio-
nados por uma das víti-
mas que teve seus per-
tences roubados pelo 
marginal que estava no 
veículo Fiat uno adesi-
vado no vidro traseiro 
com a propaganda 
eleitoral de um candi-

dato a vereador. 
após o alerta, os po-

liciais realizaram buscas 
na região e encontra-
ram willian dirigindo o 
carro. Foi feita a abor-
dagem. com ele, foram 
recuperados dois apa-
relhos celulares, duas 
pranchas de cabelo e 
a quantia de r$ 114. o 
bandido foi reconhe-
cido por uma das víti-
mas e acabou preso. 
a ocorrência foi regis-
trada na 59ª dp (duque 
de caxias) onde ele foi 
autuado por assalto a 
mão armada.

O veículo do suspeito tinha propaganda de candidato

Willian: preso no flagra  

reage saracuruna

Executado a tiros à luz do dia
um homem foi 

assassinado por 
volta das 9h30 de 
ontem, em vila de 
cava, nova igua-
çu. o crime aconte-
ceu na rua helena, 
em frente a uma 
academia de mus-
culação. a vítima, 
conhecida como 
Falcão, foi atingida 
na cabeça. 

segundo relatos 
postados nas redes 
sociais, ele estava 
saindo do estabe-
lecimento, onde ti-
nha acabado de 

malhar, quando foi 
surpreendido pelo as-
sassino. a divisão de 
homicídios da Baixa-
da Fluminense (dhBF) 
investiga crime pas-
sional como principal 

linha para elucidar o 
crime. existe a infor-
mação que ‘Falcão’ 
estaria saindo com 
uma mulher casada. 
Mas, por enquanto, 
isso é apenas boato. 

‘Mexicano’ é grampeado em mansão 
luxuosa na Região dos Lagos do RJ

agentes da dele-
gacia de combate 
às drogas (dcod) 
prenderam o trafican-
te hebert queiroz de 
almeida, conhecido 
como ‘Mexicano’, ‘pi-
xoco’ ou ‘el chapo da 
Baixada’. o criminoso 
é o responsável por 
dominar e implantar 
o tráfico de drogas na 
favela da palmeira, 
em Belford roxo.

de acordo com a 
especializada, o tra-
ficante foi captura-
do em uma mansão 
de luxo no bairro de 
nova luzitânia, em 
Maricá, região dos 
lagos. a residêncdia 
tinha piscina e hidro-
massagem. dentro, os 
agentes encontraram 
cocaína embalada 
para venda, com ins-
crições da favela da 
palmeira.

o dcod informou 
ainda que havia um 
mandado de prisão 
preventiva contra 
‘Mexicano’ por tráfi-
co e associação para 
o tráfico de drogas. 

o bandido já esta-
va sendo investigado 
pela polícia há três 
meses. segundo a po-
lícia civil, ele também 
fazia ligações com as 
comunidades de aca-
ri e amarelinho, onde 
conseguiria a cocaína 
revendida depois. 

as investigações 
apontam também 
que o traficante possui 
uma transportadora 
usada para lavagem 
de dinheiro. Foram 
apreendidos, inclusive, 
comprovantes de de-
pósitos bancários com 
quantias expressivas.

Hebert  no momento em que era preso pelos agentes

Mansão está localizada no bairro nova Luzitânia

divulgação/polícia civil

Civil procura mais vítimas de ladrão 

Homem conhecido como ‘Falcão’ levou vários tiros 

a polícia civil tenta iden-
tificar mais vítimas de ro-
drigo nascimento de Faria, 
de 33 anos. ele foi preso 
na última quinta-feira por 
agentes da 20ª dp (vila 
isabel). o suspeito havia 
assaltado uma loja de ce-
lulares no Bangu shopping, 
em Bangu, na zona oeste 
do rio, e foi detido quan-
do fugia de ônibus.

o bandido foi abordado 
na estrada no Magarça, 
em campo grande, ainda 
na zona oeste. com ele, 

segundo os agntes, foram 
apreendidos um revólver 
calibre 38, 19 telefones ce-
lulares de última geração e 
oito caixas vazias.

o suspeito foi autuado 
em flagrante. além disso, 
ele tinha um mandado 
de prisão expedido pela 
vara de execuções penais 
(vep). rodrigo foi também 
identificado em outros 
dois assaltos ocorridos este 
ano, segundo o delegado 
hilton alonso, titular da 20ª 
dp: uma loja de celulares 

no norte shopping, em ju-
nho deste ano, de onde 
foram levados 29 telefo-
nes; e uma loja de relógios 
no shopping rio sul, em 
abril, onde 20 relógios da 
marca rolex foram rouba-
dos.

o ladrão já havia sido 
preso, em janeiro de 2012, 
após assaltar uima farmá-
cia no centro do rio. a 
ocasião, ele trocou tiros 
com policiais militares e 
atingiu um deles com dois 
disparos.

reproduçção/FaceBook

reprodução/whatsapp
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Saúde Pública de Duque de 
Caxias comemora 25 anos
O Jubileu de Prata foi celebrado com uma programação especial no plenário da Câmara.

sírIa

a agência jihadista 
amaq, ligada ao gru-
po extremista estado 
islâmico (ei), disse on-
tem que o porta-voz 
do grupo morreu na 
cidade síria de alep-
po, informa o grupo 
site intel, que monito-
ra a ação de jihadis-
tas na internet.

a agência infor-
mou que adnani foi 
morto ‘enquanto ins-
pecionava as ope-
rações para repelir 
campanhas militares 
contra aleppo’.

o comunicado 
não diz como nem 
por quem adnani foi 
morto.

abu Muhammad 
al-adnani aparece 
em vídeos do ei des-
de 2011 e era um 

Porta-voz do Estado Islâmico 
é morto na cidade de Aleppo

dos que mais chamava 
para ação os lobos so-
litários, de acordo com 
o site.

a diretora do site, 
rita katz, diz que a mor-
te de al-adnani é “um 
grande golpe” para o 
ei, “especialmente de-
pois da morte do líder 
militar de alta patente 
omar shishani”. segun-

do ela, os recentes 
ataques inspirados 
no ei refletem os dis-
cursos de adnani.

em um de seus úl-
timos discursos, feito 
em maio, o porta-voz 
disse aos muçulma-
nos ocidentais que os 
ataques contra civis 
eram “melhores” do 
que o avanço militar.

imagem mostra o porta-voz Abu Muhammad

reprodução/ twitter/ site intel group

criado no dia 
30 de agosto 
de 1991, pela 

lei Municipal nº 1068, 
o conselho Munici-
pal de saúde de du-
que de caxias (coM-
sadc) comemorou 
na última terça-feira, 
25 anos de existência. 
o Jubileu de prata foi 
celebrado com uma 
programação espe-
cial no plenário da 
câmara Municipal, 
com homenagens a 
todos que contribuí-
ram para construção 
do conselho e duas 
palestras sobre ‘a 
construção do con-
selho Municipal de 
saúde de duque de 
caxias’ e ‘avanços e 
conquistas do conse-
lho Municipal de saú-
de de duque de ca-
xias’

ABERTuRA
presidente do con-

selho Municipal de 
saúde e secretário 

adjunto, silvio costa 
Júnior presidiu a mesa 
de abertura com-
posta pelo secretário 
municipal de saúde, 
camillo léllis; pelas 
conselheiras Maria 
da gloria Ferreira dos 
santos (segmento 
usuários) e claudete 
Marcolino do carmo 
(segmento profissio-
nais de saúde); a pre-
sidente do conselho 
estadual de saúde do 
rio de Janeiro, nanci 
rodrigues; represen-
tante do Fórum dos 
conselhos de saúde 
da Baixada (região 
Metropolitana i), Mi-
guel Jorge gomes 
de oliveira; represen-
tante da unigranrio, 
Francisco Barbosa; e 
representantes do le-
gislativo.

“a minha história a 
frente do conselho 
Municipal de saúde é 
curta. Mas nesses qua-
tro anos sempre tive 
o desejo e a vontade 
de buscar uma saúde 
melhor para caxias”, 

disse silvio costa.
o secretário munici-

pal de saúde, camillo 
Junqueira, destacou 
a importância do tra-

balho do conselho na 
cidade. “nesses quase 
quatro anos apren-
demos muito com os 
conselheiros. entramos 

aqui sabendo que te-
mos uma data para 
sair, mas o conselho 
Municipal de saúde 
representa a continui-

dade de um trabalho 
para o avanço da 
saúde do município 
independentemente 
da gestão”, afirmou.

O secretário adjunto silvio Costa Junior presidiu a mesa de abertura durante a comemoração do jubileu de prata 

Conselho Municipal de Saúde
após muito de-

bate com todos os 
segmentos do con-
selho Municipal de 
saúde de duque 

de caxias, a atual lei 
do coMsadc, de nº 
2716/2015, que veio 
substituir a lei de cria-
ção, foi reformulada 

por uma comissão em 
um processo democrá-
tico e de total transpa-
rência. em 2015, pela 
primeira vez aconte-

ceu um processo elei-
toral abrindo espaço 
para participação de 
outras entidades e mo-
vimentos sociais.

atualmente, o coM-
sadc conta com 64 
conselheiros (32 titu-
lares e 32 suplentes), 
entre gestores, presta-

dores de serviço, pro-
fissionais de saúde, 
instituições de ensino 
superior e sociedade 
civil.

ralFF santos

Contas de água terão reajuste
o conselho diretor 

da agência regu-
ladora de energia 
e saneamento Bási-
co do estado do rio 
(agenersa) aprovou 
um reajuste provisó-
rio de 9,32% nas ta-
rifas da companhia 
estadual de Águas e 
esgotos (cedae). o 

novo valor passa a 
valer a partir do dia 
1º de outubro.

o reajuste aprova-
do pelo codir foi 
calculado pelo ipca 
e se refere à varia-
ção no período de 
12 meses, maio de 
2015 e maio de 2016, 
de forma a preservar 

um mínimo de equi-
líbrio econômico-fi-
nanceiro da conces-
são.

esta é a primeira 
revisão tarifária anu-
al da cedae anali-
sada pela agenersa 
com base na pro-
posta apresentada 
pela companhia.

os remadores e fre-
quentadores da ense-
ada de Botafogo, na 
zona sul do rio, denun-
ciam que o esgoto vol-
tou a ser despejado na 
água, como mostrou o 
Bom dia rio. os mora-
dores e quem costuma 
remar na área contam 
que as condições fica-
ram piores após a olim-
píada.

“eu voltei a remar na 
semana seguinte e me 
deparei com o cheiro 
de esgoto, resíduo de 
plástico, a água mar-
rom. quando eu voltei 
depois estava pior do 
que antes,” explicou 
walfrido neto, designer 
e remador

Maria luiza carneiro 
da cunha, remadora de 
canoa havaiana, acre-

dita que falta vontade po-
lítica para resolver o pro-
blema de forma definitiva.

“durante a olimpíada 
estava um paraíso. a gen-
te nunca tinha visto essa 
água tão limpa. a gente 
voltou depois e tinha resí-
duo, cachorro morto, ab-
sorvente e camisinha”, re-
clamou a remadora.

por meio de nota, a 
fundação rio Águas, res-
ponsável pela operação 
das comportas do rio 
Bercó e do rio Banana 
podre conta que dire-
ciona as águas para o 
interceptor oceânico da 
cidade para dar vazão e 
que a comporta foi aber-
ta por causa da chuva.

 O esgoto voltou a ser despejado no mar

reprodução/g1

Faetec recebe alunos para aula inaugural
a Fundação de apoio à 

escola técnica (Faetec), ins-
tituição vinculada à secre-
taria de estado de ciência, 
tecnologia e inovação, deu, 
na última segunda-feira, as 
boas-vindas aos alunos da 
terceira rodada dos cursos 
gratuitos de qualificação 
profissional. ao todo, foram 
130 mil candidatos inscritos 
para 50 mil vagas sorteadas 
em mais de 100 unidades da 
Faetec em todo o estado.

o auditório do teatro ab-
dias nascimento, localizado 
na Faetec de quintino, zona 
norte do rio, ficou lotado 

durante a aula inaugural 
dos turnos da manhã e da 
tarde, ao todo, cerca de 750 
pessoas estiveram na unida-
de para o início dos cursos. 
entre os presentes, sidimar, 
de 48 anos, e Áureo lira, 
de 17, pai e filho, estavam 
atentos às orientações 
transmitidas pelos profes-
sores.

“eu me inscrevi no curso 
de salgadeiro e meu filho, 
no de auxiliar de impres-
são offset Monocromático. 
as chances que a Faetec 
nos dá para estudarmos 
algo que pode melhorar 

nosso conhecimento e nos 
deixar preparados para o 
mercado de trabalho são 
portas que se abrem. além 
disso, os cursos são muito 
bons e ainda têm a van-
tagem de serem gratuitos” 
acrescentou sidimar.

“nosso interesse é o de 
possibilitar boas oportuni-
dades para que os alunos 
conquistem os mais diver-
sos espaços de trabalho 
e recebam, com mérito, o 
reconhecimento por ter, no 
currículo, um curso da Fun-
dação” disse o presidente 
da Faetec, tande vieira.

Atletas denunciam despejo de esgoto
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Determinação é o 
caminho para controlar 
desejos e vontades. Você 
realiza as atividades 
profissionais com 
mais convicção, maior 

produtividade e eficiência. Tudo 
isso lhe dá um lugar de destaque no 
trabalho. Bom momento no campo 
sentimental. Cor: salmão. Número: 
01.

Áries

Procure se aproximar de 
pessoas positivas, que 
elevam seu astral. No 
trabalho, não permita 
que colegas invadam 
sua intimidade. Saiba se 

defender! Nas finanças, avalie melhor 
as propostas que recebe. Bom momento 
no campo profissional. Cor: branca. 
Número: 04.

Touro

Solte o corpo, dance 
e cante. Bom para 
o amor. A vida 
doméstica passa por 
um período muito 
favorável. Você poderá 
melhorar em muito 

a sua sorte se encarar tudo com a 
maior positividade. Fuja da rotina, 
com criatividade. Procure passear. 
Cor; rosa. Número: 07.

Gêmeos

Você terá vantagens em 
todos os assuntos que 
dependam de cálculo, 
número e criação com 
base intelectual. Bom para 
escritores, jornalistas e 

advogados. No plano familiar o momento 
é de entendimento. Aproveite o dia de hoje 
para descansar, dar uma boa relaxada.

Câncer

Harmonia e prazer 
nas relações sociais 
e também na vida 
profissional. Parcerias e 
amizades promissoras 
no trabalho podem ser 
iniciadas neste período. 

Suas experiências e conhecimento 
possibilitam boas trocas. Bom 
momento no campo financeiro. 
Cor: verde-claro. Número: 10.

Leão

Neste período, vai 
ficar claro que você 
não veio ao mundo 
a passeio. Respeito; 
reconhecimento e 
outras coisas boas estão 

previstos. É tempo de ter otimismo 
para ir em frente. Bom momento no 
campo espiritual e amoroso. Cor: 
azul-celeste. Número: 13.

Virgem

Elemento: ar. 
Modalidade: impulsivo. 
Signo complementar: 
Áries. Regente: Vênus. 
Você vai tirar de letra 
qualquer desafio e 
resolverá numa boa os 

problemas que surgirem. Pense nisso 
e se decida a não fazer tempestade em 
copo d’água, especialmente no amor. 
Número: 16.

Libra

Boas oportunidades 
no plano profissional. 
Tudo dependerá 
de você, de sua 
boa vontade, do 
seu empenho em 

conquistar as coisas que você tem 
como objetivo de vida. Procure 
ser alegre e comunicativo(a), pois 
o período é bom para fazer novos 
contatos. Número: 19.

Escorpião

Você hoje terá grande 
capacidade de trabalho, 
estará rápido(a) e com 
ideias iluminadas. 
Aproveite este momento, 
se quer crescer no conceito 

do seu chefe ou superior. No setor 
financeiro, uma graninha inesperada 
vai te deixar muito entusiasmado(a), 
mas controle os gastos. Bom momento 
no campo profissional e financeiro. 
Cor: azul-escuro. Número: 22.

Sagitário

Hoje o céu faz você 
sonhar com lugares 
distantes e mundos 
desconhecidos. Com 
a sua determinação 

e força de vontade, é possível 
transformar o sonho em realidade. 
Faça as coisas acontecerem. Bom 
momento no campo emocional. 
Cor: amarelo-canário. Número: 
25.

Capricórnio

Desejo de possuir e 
de conquistar uma 
posição segura. 
Poderá surgir uma 
boa oportunidade 
de trabalho. Há um 

bom presságio para você. Você 
conseguirá o apoio de uma pessoa 
amiga para uma ideia nova e isso 
lhe valerá um sucesso totalmente 
imprevisto. Número: 28.

Aquário

Elemento: água. 
Modalidade: mutável. 
Signo complementar: 
Virgem. Regente: 
Netuno. Essa fase será 
muito gostosa e dias de 

alegria intensa ainda estão por vir. 
Aproveite essa boa energia e contagie 
pessoas ao redor, especialmente as de 
seu ambiente de trabalho.

Peixes

9atos oficiais

Prefeitura Municipal de Porto Real
estado do rio de jaNeiro

atos oficiais

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
estado do rio de jaNeiro

atos oficiais

DECRETO Nº 2041 DE 30 DE AGOSTO DE 2016.

abre ao orçamento, a favor de diversas secretarias Municipais - crédito suple-
mentar no valor global de R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), para 

reforço das dotações consignadas no orçamento vigente.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO REAL, no uso de suas 
atribuições, com fundamento no artigo 41º, inciso i, da lei federal Nº 4.320, de 
17 de março de 1964, e tendo em vista a autorização constante do artigo 8º da 
lei Municipal Nº 565 de 21 de dezembro de 2015, 

decreta:

art. 1º - fica aberto crédito suplementar no valor de r$ 
1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), para atender as programações 
constantes do anexo i deste decreto;

art. 2º - os recursos necessários à execução do disposto no 
artigo anterior decorrerão das anulações de dotações orçamentárias constan-
tes do anexo ii deste decreto, conforme disposto contido no artigo 43, parágra-
fo 1º, inciso iii da lei federal Nº4. 320, de 17 de março de 1964;

art. 3º - este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Anexo I

Programa de trabalho Despesa Fonte Suplementação

 02.01.04.122.101.2.031 33903601 0000 750.000,00

03.01.28.846.000.2.032 46907100 0000 200.000,00

 25.01.04.122.101.2.073 33903905 0000 15.000,00

26.01.17.512.123.1.057 44905100 0000 128.000,00

29.01.12.361.118.2.061 33903003 0000 7.000,00

Total 1.100.000,00

Anexo II

Programa de trabalho Despesa Fonte Anulação

02.01.04.122.101.2.031 31901101 0000 100.000,00

05.02.10.301.101.2.031 31900400 0000 850.000,00

25.01.04.122.101.2.034 44905200 0000 15.000,00

26.01.17.512.123.1.060 44905100 0000 50.000,00

 26.01.17.512.123.1.061 44905100 0000 78.000,00

          29.01.12.361.101.2.034                    33903601                 0000 7.000,00

Total 1.100.000,00

legenda:

descrição da fonte e Vínculo:

 0000 – Recursos Próprios

José Roberto Pereira da Silva

-- Prefeito Municipal –

em exercício

DECRETO N° 4.115, DE 30 DE AGOSTO DE 2016.

abre em favor da diversos Órgãos, crédito suplementar de r$ 29.300.000,00 (Vin-
te e nove milhões e trezentos mil reais), para reforço das dotações consignadas no 

orçamento vigente.

O PREFEITO DO MUNÌCIPIO DE BELFORD ROXO, no uso de suas atribuições, 
com fundamento no inciso iii do § 1º do artigo 43º lei federal 4.320, de 17 de mar-
ço de 1964, e tendo em vista a autorização constante do artigo 8º da lei Municipal 
1.533 de 07 de janeiro de 2016;

considerando ainda o descrito no parágrafo único do artigo 8º da lei Municipal 
1.533 de 07 de janeiro de 2016.

DECRETA:

art. 1º - fica aberto à secretaria Municipal de assistência social e direitos humanos 
(seMasdh), à secretaria Municipal de fazenda (seMfa), à secretaria Municipal 
de obras (sMo), à secretaria Municipal de saúde (seMus), à Procuradoria geral 
do Município (PgM), à secretaria Municipal de habitação e urbanismo (seMhur), 
à secretaria Municipal de controle (seMuc), à secretaria Municipal de ciência e 
tecnologia (sMct), à secretaria Municipal de Meio ambiente e saneamento (se-
Mas), à secretaria Municipal de comunicação (secoM), à secretaria Municipal de 
trabalho e renda (sMtr), á secretaria Municipal de administração e serviços Pú-
blicos (seMasP), à secretaria Municipal de governo e desenvolvimento econômico 
(seMge), à secretaria Municipal de Políticas Públicas (seMPoPu), à secretaria 
Municipal de transporte, transito e segurança institucional (seMtti) e à secretaria 
Municipal de educação, esporte e turismo (seMest), crédito suplementar de r$ 
29.300.000,00 (Vinte e nove milhões e trezentos mil reais), para atender à programa-
ção constante do anexo i deste decreto;

art. 2º - os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorre-
rão da anulação das dotações orçamentárias constantes do anexo ii deste decreto, 
conforme disposto contido no inciso iii do § 1º do artigo 43º da lei federal 4.320, de 
17 de março de 1964;

art. 3º - este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as 
disposições em contrário.

Anexo I

Em R$

ÓrgÃo uNi-
dade PROGRAMA DESPESA FON-

TE
SUPLEMEN-

TAÇÃO

seMas-
dh

se-
Mas-
dh

03.01.04.122.001.2.020 3.1.90.11.00 00 680.000,00

seMfa seMfa 05.01.04.122.001.2.031 3.1.90.11.00 00 1.300.000,00

sMo sMo 06.01.04.122.001.2.034 3.1.90.11.00 00 760.000,00

seMus fMs 08.01.10.122.001.2.006 3.1.90.04.00 00 3.280.000,00

seMus fMs 08.01.10.122.001.2.006 3.1.90.04.00 16 740.000,00

seMus fMs 08.01.10.122.001.2.006 3.1.90.05.00 00 10.000,00

seMus fMs 08.01.10.122.001.2.006 3.1.90.11.00 00 3.590.000,00

seMus fMs 08.01.10.122.001.2.006 3.1.90.13.03 00 1.360.000,00

seMus fMs 08.01.10.301.048.2.007 3.1.90.13.03 00 150.000,00

seMus fMs 08.01.10.301.066.2.008 3.1.90.04.00 16 380.000,00

seMus fMs 08.01.10.301.066.2.008 3.1.90.13.03 00 90.000,00

PgM PgM 09.01.04.122.001.2.044 3.1.90.11.00 00 400.000,00

se-
Mhur

se-
Mhur

12.01.04.122.001.2.064 3.1.90.11.00 00 370.000,00

seMuc se-
Muc

22.01.04.122.001.2.060 3.1.90.11.00 00 300.000,00

sMct sMct 24.01.04.122.001.2.066 3.1.90.11.00 00 60.000,00

seMas se-
Mas

28.01.04.122.001.2.081 3.1.90.11.00 00 110.000,00

secoM se-
coM

29.01.04.122.001.2.063 3.1.90.11.00 00 950.000,00

sMtr sMtr 31.01.04.122.001.2.084 3.1.90.11.00 00 50.000,00

se-
MasP

adM 37.01.04.122.001.2.025 3.1.90.11.00 00 550.000,00

se-
MasP

adM 37.01.11.331.009.2.029 3.1.90.05.00 00 30.000,00

se-
MasP

adM 37.01.11.331.009.2.029 3.1.90.13.03 00 1.500.000,00

se-
MasP

sP 37.02.04.122.001.2.052 3.1.90.11.00 00 970.000,00

seM-
ge

seM-
ge

39.01.04.122.001.2.057 3.1.90.11.00 00 2.490.000,00

seM-
PoPu

seM-
PoPu

42.01.04.122.001.2.104 3.1.90.11.00 00 1.450.000,00

seMt-
ti

se-
Mtti

43.01.04.122.001.2.101 3.1.90.11.00 00 620.000,00

se-
Mest

educ 44.01.12.361.017.2.040 3.1.90.04.00 15 3.000.000,00

se-
Mest

educ 44.01.12.361.017.2.040 3.1.90.05.00 00 5.000,00

se-
Mest

educ 44.01.12.361.017.2.040 3.1.90.05.00 15 30.000,00

se-
Mest

educ 44.01.12.361.017.2.040 3.1.90.11.00 00 3.330.000,00

se-
Mest

educ 44.01.12.361.017.2.040 3.1.90.13.03 00 70.000,00

se-
Mest

educ 44.01.12.361.017.2.040 3.1.90.13.03 15 610.000,00

se-
Mest

educ 44.01.12.366.083.2.076 3.1.90.13.03 99 65.000,00

Anexo II

Em R$

ÓrgÃo uNida-
de

PROGRAMA DESPESA FON-
TE

ANULAÇÃO

sMo sMo 06.01.15.451.013.1.002 4.4.90.51.00 12 7.345.000,00

seMus fMs 08.01.10.302.028.2.010 3.1.90.04.00 16 120.000,00

seMus fMs 08.01.10.302.028.2.010 3.3.90.30.00 16 40.000,00

seMus fMs 08.01.10.302.028.2.010 3.3.90.36.00 16 90.000,00

seMus fMs 08.01.10.302.028.2.010 3.3.90.39.00 16 120.000,00

seMus fMs 08.01.10.302.028.2.098 3.3.90.36.00 16 110.000,00

seMus fMs 08.01.10.302.030.1.039 3.3.90.39.00 16 150.000,00

seMus fMs 08.01.10.305.029.2.013 3.3.90.39.00 16 90.000,00

seMus fMs 08.01.10.305.050.2.014 3.1.90.04.00 16 400.000,00

seMhur se-
Mhur

12.01.15.451.087.1.036 3.3.90.39.00 12 40.000,00

seMhur se-
Mhur

12.01.17.512.014.1.038 3.3.90.39.00 12 280.000,00

seMas seMas 28.01.18.543.075.1.030 3.3.90.39.00 12 800.000,00

seMas seMas 28.01.18.543.075.1.030 4.4.90.51.00 12 20.000,00

sMtr sMtr 31.01.11.331.079.1.033 3.3.90.39.00 12 290.000,00

sMtr sMtr 31.01.11.333.076.1.031 3.3.20.93.00 12 70.000,00

sMtr sMtr 31.01.11.333.076.1.031 3.3.90.39.00 12 4.800.000,00

seMest educ 44.01.12.361.017.2.040 3.1.90.11.00 15 3.000.000,00

seMest educ 44.01.12.361.017.2.040 3.1.91.13.02 15 640.000,00

seMest educ 44.01.12.361.019.1.013 4.4.90.51.00 12 500.000,00

seMest educ 44.01.12.365.022.1.028 4.4.90.51.00 12 3.290.000,00

seMest educ 44.01.12.366.083.2.076 3.3.90.30.00 99 65.000,00

seMest et 44.02.06.422.082.1.029 3.3.90.30.00 12 50.000,00

seMest et 44.02.06.422.082.1.029 3.3.90.39.00 12 290.000,00

seMest et 44.02.23.695.042.1.019 3.3.90.39.00 12 3.360.000,00

seMest et 44.02.27.812.068.1.020 3.3.90.30.00 12 80.000,00

seMest et 44.02.27.812.068.1.020 4.4.90.51.00 12 3.260.000,00

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

DECRETO N° 4.116, DE 30 DE AGOSTO DE 2016.

abre em favor de diversos Órgãos, crédito suplementar de r$ 1.040.000,00 (hum 
milhão e quarenta mil reais), para reforço das dotações consignadas no orçamento 

vigente.

O PREFEITO DO MUNÌCIPIO DE BELFORD ROXO, no uso de suas atribuições, 
com fundamento no inciso iii do § 1º do artigo 43º lei federal 4.320, de 17 de mar-
ço de 1964, e tendo em vista a autorização constante do artigo 8º da lei Municipal 
1.533 de 07 de janeiro de 2016;
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atos oficiais

REDE TVREDE TV

Ingredientes
Picadinho de carne

1 peça de fraldinha/2 
cebolas picada/4 den-
tes de alho picadinhos/2 
colheres (chá) de molho 
inglês/4 batatas pequenas 
descascadas e cortadas 
em cubinhos/aproxima-
damente 3 xícaras (chá) 
de água quente/1 talo de 
cebolinha verde picadi-
nha/2 colheres (sopa) de 
salsinha verde/1 colher 
(chá) de coentro em pó/1 
colher (chá) de cominho 
em pó
Óleo, sal e pimenta do 
reino à gosto

Modo de preparo

Ingredientes

Kibe de forno

1 xícara (chá) de 
trigo para kibe/3 xí-
caras (chá) de água 
quente/600g de carne 
moída/1 cebola grande 
picada
6 dentes de alho pica-
dinho/1/4 colher (chá) 
de pimenta síria/1/4 
colher (chá) de canela 
em pó (opcional)/sal 
e pimenta do reino à 
gosto
30 folhas de hortelã 
picadas/azeite a gosto

1- coloque o trigo em 
uma tigela e despeje a 
água quente. deixe de 
molho por 30 minutos, para 
hidratar.
2- após, coloque o trigo 
em um pano de prato 
limpo e aperte bem para 
extrair toda a água.
3-em uma tigela adicione 
a carne moída, a cebola, 
o alho, o trigo hidratado, e 
tempere com sal, pimen-
ta do reino, pimenta síria, 
canela em pó e a hortelã. 
Misture muito bem todos 
os ingredientes até que 
estejam incorporados.
4- em uma travessa gran-
de untada com azeite 
despeje a massa. alise a 
superfície com as costas 
da colher, e com a ponta 
da faca faça marcações 
na superfície em quadra-
dos ou losangos.
5- leve ao forno preaque-
cido a 180° por aproxi-
madamente 40 minutos, 
parando na metade do 
tempo para regar um 
fio de azeite em toda a 
superfície.
6- enquanto isso prepare 
as cebolas caramelizadas: 
na frigideira regue um fio 
de azeite e despeje as 
cebolas. tempere com 
sal e pimenta do reino e 
mexa de vez em quando 
até começarem a ficar 
douradas. reserve.
7- quando o kibe estiver 
pronto retire do forno e es-
palhe as cebolas carame-
lizadas em cima. decore 
com hortelã.
Bom apetite!

Modo de preparo

1- pegue uma peça de fral-
dinha e corte em cubinhos.
2- em uma panela quente 
regue com um fio de óleo 
e doure os cubinhos de 
carne. tempere com sal e 
pimenta do reino. transfira 
a carne para um prato e 
reserve.
3- na mesma panela regue 
um fio de óleo e refogue a 
cebola, o alho e 1 colher 
de chá de molho inglês. 
na sequência acrescente 
as batatas em cubinhos, 
despeje a água quente (o 
suficiente para cobrir as 
batatas).
4- devolva a carne à pane-
la, tempere com cebolinha 
verde, salsinha, coentro em 
pó, cominho em pó e a ou-
tra colher de chá de molho 
inglês. deixe cozinhando 
até que as batatas estejam 
cozidas (por aproximada-
mente 25 minutos).
5- sirva a seguir, salpicando 
salsinha e acompanhado 
de um belo arroz branco.

DECRETA:

art. 1º - fica aberto à secretaria Municipal de administração e serviços Públicos 
(seMasP) e à secretaria Municipal de educação, esporte e turismo (seMest), 
crédito suplementar de r$ 1.040.000,00 (hum milhão e quarenta mil reais), para 
atender à programação constante do anexo i deste decreto;

art. 2º - os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorre-
rão da anulação das dotações orçamentárias constantes do anexo ii deste decreto, 
conforme disposto contido no inciso iii do § 1º do artigo 43º da lei federal 4.320, 
de 17 de março de 1964;

art. 3º - este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as 
disposições em contrário.

Anexo I

Em R$

ÓrgÃo uNida-
de PROGRAMA DESPESA FON-

TE
SUPLEMEN-

TAÇÃO

se-
MasP

adM 37.01.11.331.009.2.029 3.3.90.46.00 00 450.000,00

se-
MasP

adM 37.01.11.331.009.2.029 3.3.90.49.00 00 260.000,00

se-
Mest

educ 44.01.12.361.017.2.040 3.3.90.46.00 15 330.000,00

Anexo II

Em R$

ÓrgÃo uNi-
dade

PROGRAMA DESPESA FONTE ANULAÇÃO

sMo sMo 06.01.15.451.013.1.002 4.4.90.51.00 00 50.000,00

sMo sMo 06.01.15.451.013.2.069 3.3.90.39.00 00 280.000,00

sMo sMo 06.01.17.512.014.1.009 4.4.90.51.00 00 101.000,00

sMo sMo 06.01.17.512.014.2.036 3.3.90.39.00 00 149.000,00

secoM se-
coM

29.01.04.131.081.2.083 3.3.90.39.00 00 100.000,00

se-
MasP

adM 37.01.11.331.009.2.029 3.1.90.92.00 00 30.000,00

se-
Mest

educ 44.01.12.361.017.2.040 3.3.91.13.02 15 330.000,00

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

Portaria Nº 1952/gP/2016 de 30 de agosto de 2016

TORNAR SEM EFEITO a Portaria Nº. 1824, 1825, /gP/2016 de 10 de agosto 
de 2016, publicada em 12/08/2016.

Portaria Nº 1953/gP/2016 de 30 de agosto de 2016

TORNAR SEM EFEITO  a Portaria nº 1900/gP/2016 de 25 de agosto de 
2016, publicada em 26/08/2016

Portaria Nº 1954/gP/2016 de 30 de agosto de 2016

Exclui, da Portaria nº 1739/gP/2016 de 26 de julho de 2016, o seguinte servidor: 
lara doMiNgues dos saNtos

Portaria Nº 1955/gP/2016 de 30 de agosto de 2016

Exonerar, a contar desta publicação, com fundamento do disposto no inciso V, do 
art. 87, da lei orgânica Municipal, JOUBERTO DOS SANTOS NUNES, do cargo 
em comissão de chefe de serviço iV, símbolo das-07, do serviço de apoio admi-
nistrativo da subprefeitura do jardim redentor, da secretaria Municipal de Políticas 
Públicas

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

PORTARIA N.º 357 DE 25 DE AGOSTO DE 2016

o secretário MuNiciPal de adMiNistraÇÃo e serViÇos PÚblicos, no 
uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

excluir da portaria nº 304 DE 25 DE JULHO DE 2016, publicada no jornal hora h de 
27/07/2016, o processo nº 37/3891/2016, Assunto: LICENÇA PARA TRATAMEN-
TO DE SAUDE, formulado pela servidora SONIA MARCIA DA SILVA POSSIDONIO 
DEFNTE.

JOÃO MAGALHÃES DA SILVA
secretário Municipal de administração e serviços Públicos

ERRATAS:

Na portaria nº 247 de 22 de junho de 2016, publicada no Jornal Hora H de 
28/06/2016, referente à LIDIANE DE AGUIAR BARCELOS.

Onde se lê: liaiaNe de aguiar barcelos
Leia-se: lidiaNe de aguiar barcelos

Na portaria nº 247 de 22 de junho de 2016, publicada no Jornal Hora H de 
28/06/2016, referente à HANNA CATARINA COUTINHO COZENDEI.                                                   

Onde se lê: Matricula 47.225      
Leia-se: Matricula 47.225 e 52.890

JOÃO MAGALHÃES DA SILVA
secretário Municipal de administração e serviços Públicos

RESOLUÇÃO Nº18/CMAS-BR/2016

 

“Dispõe o cancelamento de inscrição de entidade e organização de assistência 
social, bem como de serviços, programas, projetos e benefícios socioassisten-
ciais no Conselho Municipal de Assistência Social de Belford Roxo.”

CONSIDERANDO a lei federal nº 12.435/2011 que altera a lei federal nº 
8.742/1993 – lei orgânica da assistência social – loas, que dispõe sobre a orga-
nização da Política de assistência social;

CONSIDERANDO  o disposto na Resolução CNAS nº14/2014 que define os pa-
râmetros nacionais para a inscrição das entidades e organizações de assistência 
social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais 
nos conselhos de assistência social;

CONSIDERANDO os pressupostos estabelecidos na resolução cMas nº 0001/2011 
que define os parâmetros para a inscrição das entidades e organizações de assis-
tência social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassis-
tenciais no conselho Municipal de assistência social de belford roxo;

CONSIDERANDO as visitas de sindicância realizada pela comissão de garantia de 
direitos social;

A Plenária do Conselho Municipal de Assistência Social de Belford Roxo – 
CMAS-BR, órgão paritário, deliberativo e fiscalizador das ações de assistência 
social, no uso das competências e atribuições que lhes são conferidas pela lei 
Municipal Nº. 1068, de 27 de outubro de 2005 e pelo regimento, em reunião 
ordinária realizada no dia 20 de julho de 2016;

RESOLVE:

Art.1º - cancelar a inscrição da entidade e organização de assistência social, Or-
ganização Não Governamental Cidade de Luz ( Geração Vida), inscrita no cNPj 
sob o n°. 10.899.123/0001-60, com sede na rua: tutóia, 124, heliópolis,  belford 
roxo, inscrita no cMas-br com o nº. 132/10, por descumprimento dos requisitos 
legais.

Art. 2º - esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

RESOLUÇÃO Nº19/CMAS BR/2016

CONSIDERANDO a lei federal nº 12.435/2011 que altera a lei federal nº 
8.742/1993 – lei orgânica da assistência social – loas, que dispõe sobre a orga-
nização da Política de assistência social;

CONSIDERANDO  o disposto na Resolução CNAS nº14/2014 que define os pa-
râmetros nacionais para a inscrição das entidades e organizações de assistência 
social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais 
nos conselhos de assistência social;

CONSIDERANDO os pressupostos estabelecidos na resolução cMas nº 0001/2011 
que define os parâmetros para a inscrição das entidades e organizações de assis-
tência social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassis-
tenciais no conselho Municipal de assistência social de belford roxo;

CONSIDERANDO as visitas de sindicância realizada pela comissão de garantia de 
direitos social;

A Plenária do Conselho Municipal de Assistência Social de Belford Roxo – 
CMAS-BR, órgão paritário, deliberativo e fiscalizador das ações de assistência 
social, no uso das competências e atribuições que lhes são conferidas pela lei 
Municipal Nº. 1068, de 27 de outubro de 2005 e pelo regimento, em reunião 
ordinária realizada no dia 20 de julho de 2016;

RESOLVE:

Art.1º - cancelar a inscrição da entidade e organização de assistência social, Abri-
go Solidariedade, inscrita no cNPj sob o n°. 03.200.312/0003-07, com sede na 
rua são luiz, 15 heliópolis, belford roxo, inscrita no cMas-br com o nº112/07, por 
descumprimento dos requisitos legais.

Art. 2º - esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

    RESOLUÇÃO Nº020 CMAS-BR/2016

CONSIDERANDO a documentação apresentada pela secretaria Municipal de assis-
tência social e direitos humanos de belford roxo - seMasdh;

CONSIDERANDO o cumprimento da pactuação realizada pelo cMas- br e a se-
Masdh- br, no que tange a prestação de contas trimestral;

CONSIDERANDO as aprovações das prestações de contas anteriores realizadas 
pelo pleno, referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março do corrente, que opi-
nou pelo parecer favorável, através da resolução nº 010/ cMas-br/16;

CONSIDERANDO a análise da documentação apresentada pela seMasdh-br, re-
alizada pela comissão de fiscalização do fundo Municipal de assistência social do 
cMas-br que concluiu pelo parecer favorável;

O Conselho Municipal de Assistência Social de Belford Roxo – CMAS-BR, 
órgão paritário, deliberativo e fiscalizador das ações de assistência social, no uso 
das competências e atribuições que lhes são conferidas pela lei Municipal Nº. 1068, 
de 27 de outubro de 2005 e pelo regimento, em reunião ordinária realizada no dia 
17 de agosto de 2016;

RESOLVE:

Art.1º - aprovar a Prestação de contas da aplicação dos recursos do fundo Munici-
pal de assistência social - fMas, referente ao período de abril a junho, do exercício 
de 2016, da fonte 17 - federal e fonte 19 – estadual.

Art. 2º - A documentação referente à Prestação de Contas ficará arquivada na Se-
cretaria executiva do cMas para vistas dos conselheiros e demais interessados.

Art. 3º - esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

 RESOLUÇÃO Nº 021 /CMAS-BR/2016

“Dispõe o cancelamento de inscrição de entidade e organização de assistência 
social, bem como de serviços, programas, projetos e benefícios socioassisten-
ciais no Conselho Municipal de Assistência Social de Belford Roxo.”

             “Dispõe sobre a Aprovação da Prestação de Contas da aplicação dos re-
cursos do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, referente ao período 
de abril a junho, do exercício de 2016”.

 “Dispõe sobre a aprovação do Plano Municipal de Ações Estratégicas do 
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI.” 
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CONSIDERANDO a apresentação do Plano Municipal de ações estratégicas do 
Programa de erradicação do trabalho infantil - Peti pela secretaria Municipal de 
assistência social e direitos humanos de belford roxo - seMasdh, 

CONSIDERANDO a análise realizada pela comissão de garantia de direitos so-
ciais do cMas-br que concluiu pelo parecer favorável,

CONSIDERANDO o disposto nas resoluções do conselho Nacional de assistência 
social – cNas n.º 08, de 18 de abril de 2013 e n.º 10, de 15 de abril de 2014.

A Plenária do Conselho Municipal de Assistência Social de Belford Roxo – 
CMAS-BR, órgão paritário, deliberativo e fiscalizador das ações de assistência 
social, no uso das competências e atribuições que lhes são conferidas pela lei 
Municipal Nº. 1068, de 27 de outubro de 2005 e pelo regimento interno, em reunião 
ordinária realizada no dia 17 de agosto de 2016.

RESOLVE:     

Art. 1º - aprovar Plano Municipal de ações estratégicas do Programa de erradica-
ção do trabalho infantil - Peti , conforme apresentado pela secretaria Municipal de 
assistência social e direitos humanos de belford roxo – seMasdh;

Art.2º - a cópia do referido Plano Municipal de ações estratégicas do Programa de 
Erradicação do Trabalho Infantil - PETI ficará arquivado na Secretaria Executiva do 
cMas para vistas dos conselheiros e demais interessados;

Art. 3º - esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.                                         

RESOLUÇÃO Nº022/CMAS-BR/2016

             “Dispõe sobre a Aprovação da Prestação de Contas da Entidade AVI-
CRES - Associação Vida no Crescimento e na Solidariedade, referente ao exer-
cício de 2015”.

CONSIDERANDO o Parecer conclusivo n° 005/2016 do contador/auditor da se-
cretaria Municipal de controle pela REGULARIDADE com ressalvas e recomen-
dações;

CONSIDERANDO a documentação apresentada pela secretaria Municipal de assis-
tência social e direitos humanos de belford roxo - seMasdh;

CONSIDERANDO a análise realizada pela comissão de fiscalização do fundo Mu-
nicipal de assistência social do cMas-br que concluiu pelo parecer favorável;

O Conselho Municipal de Assistência Social de Belford Roxo – CMAS-BR, 
órgão paritário, deliberativo e fiscalizador das ações de assistência social, no uso 
das competências e atribuições que lhes são conferidas pela lei Municipal Nº. 1068, 
de 27 de outubro de 2005 e pelo regimento, em reunião ordinária realizada no dia 
17 de agosto de 2016;

RESOLVE:

Art.1º - aprovar a Prestação de contas da entidade AVICRES - Associação Vida 
no Crescimento e na Solidariedade, Processo n° 03/000248/2014, referente ao 
exercício 2015, convênio nº 004/seMasdh/2014, relativo ao processo de conces-
são nº 03/430/2014, executado no período de dezembro de 2014 à Novembro de 
2015, conforme apresentada pela secretaria Municipal de assistência social e direi-
tos humanos de belford roxo - seMasdh.

Art. 2º - A documentação referente a Prestação de Contas ficará arquivada na Se-
cretaria executiva do cMas para vistas dos conselheiros e demais interessados.

Art. 3º - esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

      José Gentil Tavares
Presidente do cMas-

GLOBO
05:00 - hora um
06:00 - Bom dia local
07:30 - Bom dia Brasil
08:50 - Mais você
10:10 - Bem estar
10:50 - encontro com Fáti-
ma Bernardes
12:00 - praça tv - 1ª edi-
ção
12:47 - globo esporte
13:25 - Jornal hoje
14:09 - vídeo show
15:13 - sessão da tardea-
mizade inesperada
16:47 - vale a pena ver de 
novoanjo Mau
17:51 - Malhação: pro dia 
nascer Feliz
18:22 - êta Mundo Bom!
19:15 - praça tv - 2ª edi-
ção
19:35 - haja coração
20:30 - Jornal nacional
20:56 - velho chico
21:45 - Futebol
23:45 - profissão: repórter
00:26 - Jornal da globo
01:03 - programa do Jô
01:44 - plantão noturno
02:26 - corujãoo desertor
03:41 - corujãocomo ela 
dança

TV RECORD

SBT
06:00 – primeiro impacto
07:00 – carrossel anima-
do
08:30 – Mundo disney
10:30 – Bom dia e cia
14:15 - Fofocando
15:15 – casos de Família
16:15 – Mar de amor
17:15 – abismo de paixão
17:45 – a gata
18:15 – Meu coração é 
teu
19:45 – sBt Brasil
20:30 – cúmplices de um 
resgate
21:30 - carrossel
22:15 – pra ganhar é só 
rodar
22:45 – programa do 
ratinho
00:30 – the noite
01:30 – Jornal do sBt
02:15 – okay pessoal

REDE TV

05:00-igreja internacional 
da graça de deus 
08:30-te peguei 
09:00-tá sabendo? 
09:30-Melhor pra 
você 
12:00-igreja universal do 
reino de deus 
15:00-a tarde é sua 
17:00-igreja universal do 
reino de deus 
18:00-sem rodeios 
19:15-redetv news 
20:30-igreja internacional 
da graça de deus. 
21:30-tv Fama 
22:30-superpop 
00:00-leitura dinâmi-
ca 
00:30-programa amaury 
Jr 
01:30-viagem cultural 
02:00-igreja universal do 
reino de deus. 
03:00-igreja da graça no 
seu lar

06h00 - Balanço geral Ma-
nhã
07h30 - sp no ar
08h55 - Fala Brasil
10h00 - hoje em dia
12h00 - Balanço geral sp
14h45 - amor e intrigas
15h45 - chamas da vida
16h45 - cidade alerta
19h30 - escrava Mãe
20h30 - a terra prometida
21h30 - Jornal da record
22h15 - gugu
00h15 - programa do por-
chat – estreia
01h15 - Fala que eu te escu-
to
02h00 - programação univer-
sal

BAND

06:00 - Jornal Bandnews
07:30 - café com Jornal
08:00 - café com Jornal - 
edição Brasil
09:10 - dia dia
10:10 - os simpsons
12:30 - Jogo aberto de-
bate
13:00 - os donos da Bola
15:00 - os donos da Bola - 
edição nacional
15:15 - liga dos campe-
ões da ueFa
19:20 - Jornal da Band
20:25 - sila: prisioneira do 
amor
21:10 - religioso - show da 
Fé
22:05 - polícia 24h - Melho-
res Momentos
23:00 - sessão especial
00:55 - Jornal da noite
01:40 - que Fim levou?
01:45 - o Melhor da liga
02:20 - os simpsons
03:00 - religioso - igreja 
universal

Clara do ovo reduz a pressão
C U R I O S I D A D E S
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recentemente, 
cientistas anuncia-
ram que a clara do 
ovo tem uma subs-
tância que pode 
diminuir a pressão 
sanguínea. segun-
do os cientistas da 
universidade Jilin, 
na china, e da uni-
versidade clemson 
(eua), as enzimas 
de conversão de 
angiotensina trans-
formam a angio-
tensina i em angio-
tensina ii, que é um 
potente vasocons-
tritor estimulando 

assim a produção de 
aldosterona, que pro-
move a retensão de só-
dio e água. os testes fo-
ram realizados em ratos 
que receberam rvpsl 
em quantidade equiva-
lente ao que pode ser 
encontrado na clara de 
seis ovos, resultando no 
mesmo efeito de uma 
dose baixa de capto-
pril (medicação usada 
para tratar hiperten-
são). na preparação 
do rvpsl, as claras fo-
ram aquecidas a apro-
ximadamente 93°c, 
mas o professor ph. d. 

zhipeng Yu, líder da 
pesquisa, aponta 
que o efeito pare-
ce melhorar com a 
temperatura, e ovos 
fritos teriam melhor 
efeito, pelo menos 
em ratos. É importan-
te notar que o estu-
do não foi revisado 
por outros cientistas, 
por isso nada de fa-
zer a sua dieta com 
base em clara de 
ovo, pois não exis-
tem trabalhos exa-
minando o efeito 
das claras de ovos 
no ser humano.

A maior aeronave 
do mundo cai 
durante teste

o airlander 10, um hí-
brido de avião e dirigível, 
e a mais longa aerona-
ve do mundo, caiu ao 
pousar em cardington 
airfield, em Bedfordshire, 
na inglaterra. Felizmente, 
a tripulação não se ma-
chucou. este foi o segun-
do teste de voo da ae-
ronave, que se parece 
com um bumbum gigan-
te. o airlander foi danifi-
cado durante o voo. a 
aeronave, de 25 milhões 
de libras esterlinas (mais 
de 100 milhões de reais), 
sofreu estragos à sua ca-
bine quando bateu no 
chão. “o voo foi muito 
bem e o único proble-
ma foi o pouso”, disse 

um porta-voz da hav, 
a empresa que desen-
volveu a aeronave, ini-
cialmente apoiada por 
um contrato do exército 
dos eua. o veículo tinha 
acabado de completar 
seu voo programado de 
100 minutos quando des-
pencou na aterrisagem. 
a hav disse que tem 
um conjunto robusto 
de procedimentos para 
atividades de testes de 
voos e investigações de 
problemas, e que vai 
aplicá-los nos próximos 
dias enquanto continua 
desenvolvendo o airlan-
der 10. o airlander fez 
seu primeiro voo de teste 
em 17 de agosto. 

reprodução
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Iguaçu, Raça e Palmares iniciam 
com vitória no Iguaçuano
O Campeonato Iguaçuano de Futebol 1ª Divisão teve início com a realização das partidas válidas pela 1ª rodada.

anderson luiz

baixada

o campeonato igua-
çuano de Futebol 
1ª divisão teve iní-

cio com a realização das 
partidas válidas pela 1ª ro-
dada, com a participação 
de doze equipes divididas 
em duas chaves na 1ª fase. 
a competição promete ser 
uma das mais equilibradas 
dos últimos anos.

 pela chave a, o Miguel 
couto ficou no 1 x 1 com 
o revelação em um ótimo 
jogo disputado no estádio 
Joel pereira.  no campo do 
horizonte o raça na estréia 
do treinador harrison Ferrei-
ra, conquistou grande vitó-
ria ao derrotar o carmary 
por 2 x 0.

 no estádio silveirão no 
bairro de iguaçu, a equi-
pe da casa venceu o ac 
horizonte, também, por 2 
x 0, em um bom jogo que 
agradou aos torcedores 
presentes.

 o iguaçu Fc buscou em 

todo momento a vitória, 
abrindo o placar aos 14 
min, com caloi recebendo 
ótimo lançamento de nil, 
ganhando na velocidade 
da zaga adversaria tocan-
do para leco, livre dentro 
da área, fazer o primeiro 
gol. o iguaçu ainda teve 
pelo menos duas grandes 
chances de ampliar o pla-
car. na primeira com nil 
cobrando falta e Xandão 
defendendo, e, leco pe-
gando rebote, obrigando 
ao goleiro do horizonte sal-
var. na outra chance, em 
um rápido contra ataque, 
leco foi lançado, tocando 
na saída de Xandão que 
conseguiu desviar para es-
canteio.

 na etapa final logo na 
saída de bola, alan aos 15 
segundos de jogo, acertou 
um belo chute sem defesa 
para Xandão que nada 
pode fazer.

 o horizonte acordou na 
partida, e aos 17 minutos 
Mauricio derrubou Baby 

dentro da área, com o ár-
bitro marcando o pênalti 
que cabeça cobrou no 
canto direito, para leonar-
do praticar a defesa. aos 22 
min, em boa triangulação 
pelo lado direito, a bola foi 
cruzada para douglas, que 
não conseguiu concluir.

 Mas o iguaçu continuou 
buscando o terceiro gol 
que somente não saiu de-
vido a grande atuação do 
jovem goleiro Xandão, que, 
pelo menos em duas opor-
tunidades, impediu que nil 
aumentasse o placar. 

Ficha técnica
iguaçu Fc 2 x 0 ac 

horizonte
local – estádio silvei-

rão em iguaçu
arbitro – eduardo da 

silva santos
assistente 1 – ulysses 

Monteiro da costa
assistente 2 – alexan-

dre almeida
cartão amarelo – 

Mauricio, nil, rafael e 
Maiquinho (iguaçu), 

Jonathan vagner e ro-
binho (iguaçu).

cartão vermelho – 
robinho e Baby (hori-
zonte).

equipes
iguaçu Fc – leonar-

do, rafael, Jean, Mau-
ricio e tisiu (edu), paulo 
(carlos vinicius), Mai-
quinho (rafael), nico e 
nil, caloi (alan) e leco, 
treinador wallace “lau”

ac horizonte – Xan-

dão, vitinho (douglas), 
robinho, dudu e ro-
drigo, patrick, Branco 
(Jonathan), cabeça 
e vagner, Bigu (igor) e 
rafael (Baby), treina-
dor luiz claudio.

Muita movimentação pela primeira rodada do campeonato mais agitado da Baixada

divulgação


